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Sinds 2022 houd ik mij bezig met studiofotografie
voor paarden. Ik ben altijd al een groot liefhebber  
geweest van de bekende blackfoto's, maar dit gaat

voor mij nog net een stapje verder.
Door gebruik te maken van licht en

schaduw maak ik de meest pure foto's van jouw
geliefde paard. 

Dankzij het licht dat weerkaatst in de ogen en op
de vacht, krijg je de meest unieke 

portretten waarbij de focus ligt op alle
bijzondere kenmerken van jouw paard.  

 
 

In Nederland is er slechts een handjevol fotografen
die deze vorm van fotograferen aanbied.

In mijn fine-art werk zul je altijd de kracht en
charme van jouw paard terugvinden, op een

aansprekende wijze waar je naar blijft kijken en
telkens nieuwe details ontdekt.  

Deze foto's verdienen een plekje aan de muur! 
 

Op de volgende pagina's leg ik je graag uit wat een
fine-art fotoshoot bij mij inhoud.

A work of Art





De studio
Al mijn fine-art foto's worden gemaakt in mijn

verplaatsbare studio, bestaande uit 4
studioflitsers en een achtergrond doek. Deze

wordt opgezet in een overdekte ruimte,
bijvoorbeeld een binnenbak of longeercirkel. Ik

heb één stroompunt nodig waar ik mijn flitsers op
aan kan sluiten.

 
De flitsers hebben elk een eigen functie en zorgen

voor een divers effect op de foto's.
Tijdens de fotoshoot zal ik daarom ook enkele
lampen wisselen van positie of aan/uit zetten

voor een ander effect.
 

Het achtergrond doek dient eigenlijk puur om een
egale achtergrond te creëeren, want in de

nabewerking zorg ik ervoor dat er een andere
achtergrond in de foto wordt bewerkt. De reden
waarom ik dit pas achteraf doe, is omdat ik op

deze manier veel meer achtergronden kan
aanbieden dan dat ik echte achtergronddoeken

zou meenemen. Wil je liever de zwarte
achtergrond behouden, dan kan dat natuurlijk

ook!
 





De fotoshoot
Eigenlijk lopen alle paarden zo de studio in.

Ze vinden vooral de entourage van de flitsers en
het doek een beetje spannend, maar met wat
overtuiging en lekkers staan ze er zo tussen.

 
Om de paarden aan de flitsers te laten wennen,
laten we daarom eerst de flitsers een paar keer

afgaan. We zullen veel werken met beloningen om  
het paard in de gewenste richting te laten kijken,

dus neem iets mee wat jouw paard heel erg lekker
vindt! De fotoshoot duurt 45 tot 60 minuten. 

 
Tijdens de fotoshoot bepaalt het samenspel tussen
het licht en jouw paard het uiteindelijke resultaat.

Door middel van een target (beloning) die het
paard zal volgen kunnen we unieke, sprekende

beelden maken. 
Tijdens de fotoshoot doen we alles in rust, want
een paard dat zich op zijn gemak voelt levert de

mooiste plaatjes op. 
Ik zal je aanwijzingen geven om je paard te sturen

(en soms zelfs even niet). 
 
 
 





Na de fotoshoot
Achteraf ontvang je binnen 5 werkdagen na de

fotoshoot een online galerij met de fotoserie van
jouw paard, plus alvast één bewerkte foto zodat je

een beeld krijgt van het eindresultaat!
Dit helpt je bij het uitkiezen van jouw favorieten.

 
Nadat je jouw gewenste foto's hebt doorgegeven,
ga ik er stuk voor stuk mooie kunstwerkjes van
maken. Een leuk weetje; per foto gaat er al gauw
30 tot 45min werk in zitten om tot het perfecte

eindresultaat te komen!
Ik werk alle storende details weg (denk aan stof en

pluisjes, traanogen of snottebellen, vliegjes etc.),
maar ook het fotohalster indien van toepassing en
ik verander de zwarte achtergrond in een mooie

studioachtergrond.
 

Binnen 15 werkdagen ontvang je jouw foto's, op
hoge resolutie/zonder watermerk (voor

afdrukken e.d.) en op medium resolutie/met
watermerk (voor socialmedia e.d.)

 
 
 
  





Actie foto's?
Ik doe het graag allemaal net even anders 

dan de rest.
En daarom ben ik bezig om mezelf te ontwikkelen

in rijfoto's met gebruik van de studioflitsers!
 

Zie je het al voor je, een foto waarbij jij en je paard
letterlijk in de schijnwerpers staan terwijl je
voorbij piaffeert of over een hindernis vliegt?

Ja, dat lijkt mij dus ook mega gaaf!
 

Flitsers hebben altijd een minimale vertraging,
waardoor je je timing moet aanpassen tijdens het

fotograferen.
Ik ben hier flink mee aan het oefenen en wil alle

valkuilen eens hebben ingetrapt alvorens ik dit ga
aanbieden.

 
Begin voorjaar 2023 hoop ik hierop terug te

kunnen komen, dus stay tuned! 
 
 
 
 
 
  





Tarieven

 
 

 
 

 
 

 



ENTHOUSIAST 
GEWORDEN?
Maak een boeking via paardenpicture@outlook.com !


